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LESSAM:  
LESSON STUDY ter verbetering van leerprestaties in wiskunde 

  
Het project 
Eindhoven School of Education (ESoE) nodigt VO-scholen uit deel te nemen aan een ontwikkel- 
en onderzoeksproject om het leren van leerlingen in wiskunde te verbeteren door middel van 
Lesson Study. Het project vindt plaats in klassen 1 t/m 3 van het VWO gedurende het hele 
schooljaar 2022/23. Het wordt gecofinancierd door het Europese Erasmus+-programma. 
 
Wat is Lesson Study? 
Lesson Study is een vorm van professionele ontwikkeling en onderwijsverbetering die in veel 
landen snel aan populariteit wint. Bij Lesson Study zijn teams van docenten (meestal trio’s 
binnen één school) betrokken die samenwerken om hun onderwijs, in dit geval 
wiskundelessen, te verbeteren. Daarvoor plannen ze samen lessen, observeren ze het leren 
van leerlingen tijdens het geven van de les en evalueren ze hoe de lesdoelen zijn bereikt. Deze 
drie stappen van planning, uitvoering en evaluatie worden uitgevoerd met een coach van 
ESoE, die de docenten begeleidt tijdens de Lesson Study. 
 
Met het LESSAM-project is het mogelijk onder begeleiding van ESoE-coaches een Lesson Study 
op te zetten als een traject van collegiale professionele ontwikkeling op uw school. U wordt 
ondersteund door twee ervaren wiskundedidactici en drie experts in de professionele 
ontwikkeling van leraren. Tenslotte kunt u dit project ook als kans zien om te onderzoeken of 
deze vorm van professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling past bij uw school, alvorens 
het op grotere schaal in te voeren. 

•Uit onderzoek blijkt dat het uitvoeren van een Lesson 
Study de leerprestaties in de betrokken klassen verhoogt. 

Opbrengst voor 
leerlingen

•Lesson Study is een krachtige en zelfgereguleerde vorm 
om professioneel door te groeien. 

Opbrengst voor 
leraren

•Trio's van leraren werken aan het ontwerpen, observeren 
en evalueren van lessen onder begeleiding van ESoE 
coaches. 

Professionele 
leergemeenschap

•Aan het einde van het project kunnen de leraren zelf een 
Lesson Study programma opzetten hetgeen sterk bijdraagt 
aan schoolontwikkeling.

School-
ontwikkeling



 
Verwachtingen 
Aangezien het om een onderzoeksproject gaat, zijn er bepaalde randvoorwaarden waaraan 
de Lesson Study moet voldoen: 
• Een of meerdere trio’s van wiskundeleraren werken in een Lesson Study cyclus op uw 

school, wat betekent dat elke leraar drie “onderzoekslessen” verzorgt. De andere twee 
leraren observeren de lessen en interviewen enkele leerlingen. 

• De onderzoekslessen zijn gericht op wiskundig redeneren en wiskundige denkactiviteiten, 
onderwerpen die in alle wiskunde leermethoden belangrijk zijn en centraal staan in de 
nationale curriculumvernieuwing https://www.curriculum.nu/voorstellen/rekenen-
wiskunde/. 

• De onderzoekslessen worden voorbereid en nabesproken in bijeenkomsten van de 
leraren, die idealiter tijdens de taakuren voor professionalisering kunnen plaatsvinden.  

• In het schooljaar neemt elk trio deel aan 9 onderzoekslessen en 10 bijeenkomsten (45min). 
• De bijeenkomsten worden ondersteund door coaches van ESoE. 
• Om het onderzoek uit te voeren, hebben we toegang nodig tot: 

- Video-opnames van (delen uit) de onderzoekslessen; 
- Video opnames van de voorbereidings- en evaluatie-bijeenkomsten;  
- de vorderingen van de leerlingen door twee meetmomenten in het schooljaar; 
- een korte zelftest voor de deelnemende leraren. 

• Uiteraard gebeurt de gegevensverzameling volgens de voorgeschreven ethische 
standaarden met zo min mogelijk verstoring van het reguliere schoolonderwijs. 
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onderzoeksles 
ontwerpen

les geven

les observerenfocus leerlingen 
interviewen

les evalueren

3x per trio 


